
 وأعتـدنا فضـله مـن اهللا آتـاهم مـا ويكتمـون بالبخـل النـاس ويـأمرون يبخلون (( الذينتتمة تفسري اآلية الكرمية: 

يشـمل مـا آتـاهم مـن فضـله مـن املـال ، أو مـا آتـاهم  (( ما آتـاهم اهللا مـن فضـله )) و . مهينا )) عذابا للكافرين

اهللا مـن فضـله مـن العلـم ، أو غـري ذلـك ، كـل مـا آتـاهم اهللا مـن فضـله يتسـرتون بـه ؛ ملـاذا ؟ لـئال يلـومهم النـاس إذا 

خبلـــوا ، فـــإم إذا كتمـــوا مـــا عنـــدهم ممـــا آتـــاهم اهللا مـــن فضـــله مل يعلـــم النـــاس أن عنـــدهم فضـــال ميكـــن أن يبـــذلوه ، 

(( وأعتـدنا للكـافرين  أي مـن عطائـه و ...  (( مـن فضـله ))مون لئال يلـومهم النـاس إذا خبلـوا ـم ؛ وقولـه: فيكت

يعــين هيئنــا ، وأعتــدناه هلــم ؛ والكــافرون هــم الــذين كفــروا بــاهللا ورســوله   للكــافرين ،  (( أعتــدنا )) عــذابا مهينــا ))

 وفعلــي وجحــدي ، قــويل وفعلــي وجحــدي ، وهــو أنــواع والكفــر أنــواع كثــرية ، منــه أكــرب ومنــه أصــغر واألكــرب قــويل

معروفــة عنــد أهــل العلــم ذكرهــا الفقهــاء يف بــاب حكــم املرتــد وذكــره املتكلمــون علــى التوحيــد يف أبــواب التوحيــد ؛ 

أي ذا إهانـة يهيــنهم ويـذهلم ؛ ألـم كمــا مـرت علــيكم آيـات كثـرية أــم إذا دخلـوا النــار  (( عـذابا مهينــا ))وقولـه: 

ويف هـذا إهانـة هلـم مـع مـا هـم عليـه مـن العـذاب  (( ألم يأتكم رسل مـنكم ))عليها على أعماهلم وقيل هلـم: وخبوا 

،  ومل يقــل: أعتــدنا هلــم (( أعتــدنا للكــافرين ))وهنــا يف هــذه اآليــة: إظهــار يف موقــع اإلضــمار وهــو قولــه:  األلــيم .

يشــمل هـــؤالء  (( أعتــدنا للكــافرين ))واإلظهــار يف موضــع اإلضــمار لــه فوائــد ؛ منهــا: إرادة العمــوم ، فــإن قولــه: 

وغريهم ؛ ومنها: احلكم على هؤالء مبا يقتضيه هذا الوصـف ، والـذي معنـا هـو وصـف الكفـر فيكـون هـؤالء الـذين 

هلـؤالء ؛ ألن الوصــف الـذي علـق عليــه احلكـم يكــون  ذكـرهم اهللا هـم الكــافرون ؛ ومنهـا: إفــادة عليـة احلكـم املــذكور

علــة لــذلك احلكــم ؛ وهلــذا مــن القواعــد املقــررة أن احلكــم إذا علــق بوصــف فإنــه يقــوى بقــوة ذلــك الوصــف ويضــعف 

أعظـم مـن البخـل مبـا جيـب  ومـن فوائـدها: ذم البخـل ، وهـو أنـواع ؛ البخـل ميـا جيـب شـرعا بضعف ذلك الوصـف .

البخل بالواجب ؛ أعرفتم ؟ الضيافة مثال جتب يوما وليلة ، البخـل فيهـا أشـد مـن البخـل  عرفا والبخل بالفضل دون

ومــن فوائــدها: أن هــؤالء  يف كامــل الضــيافة وهــو ثالثــة أيــام ، فمــن خبــل بيــوم وليلــة أشــد ذمــا ممــن خبــل بثالثــة أيــام .

مــر بالبخــل أو الــدعوة للبخــل ؟ الــذين أســاءوا يف عملهــم كــانوا دعــاة ســوء يــأمرون النــاس بالبخــل ؛ وأيهمــا أشــد األ

ومـن فوائـدها: ذم مـن  األمر بالبخل ؛ وعلى هذا فيكونون آمرين ومن باب أوىل داعني للبخل فيكون دعـاة سـوء .

يكـتم مـا آتـاه اهللا مــن فضـله ؛ والكتمـان نوعـان: كتمــان فعلـي ، وكتمـان قـويل ؛ الكتمــان الفعلـي أال يـرى أثـر نعمــة 

ولكن خبـال ، هـذا أيـش ؟ كتمـان الفقراء ال تعففا  فيخرج إىل الناس بلباس الفقراء و املال اهللا على العبد ، يؤتيه اهللا

فعلــي ؛ الكتمــان القــويل أن يتحــدث عنــد النــاس فيقــول أنــا لــيس عنــدي مــال أنــا متوســط احلــال أو يزيــد ويقــول أنــا 

ومـن فوائـدها: الثنـاء   مـن فضـله .فقري أو ما أشبه ذلك ، هذا كتمان قويل ؛ فاآلية تدل على ذم كتمان ما آتى اهللا

أنـــه إذا ذم الشـــيء فضـــده ممـــدوح ، فالكرمـــاء علـــى الكرمـــاء اآلمـــرين بـــالكرم املظهـــرين للفضـــل ؛ مـــن أيـــن تؤخـــذ ؟ 



( إن اهللا يحــب واآلمــرون بــالكرم واملظهــرون لفضــل اهللا الشــك أــم ميــدحون علــى هــذا ؛ وهلــذا جــاء يف احلــديث: 

(( ومـن فوائـدها: أن مـا بنـا مـن الـنعم فهـو مـن اهللا ؛ لقولـه:  . أثـر نعمتـه عليـه ) إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى

ومـــن  . ((  ومــا بكــم مــن نعمــة فمــن اهللا ))فــالنعم كلهــا مــن اهللا كمــا قــال تعــاىل:  مــا آتــاهم اهللا مــن فضــله ))

فوائــدها: إثبــات ومــن  . (( وأعتــدنا للكــافرين عــذابا مهينــا ))فوائــدها: أن هــذه الصــفات صــفات كفــر ؛ لقولــه: 

مبعـىن هيئنـا ؛ إذا النـار وعـذاب  (( أعتـدنا ))وجود النار ؛ هل ميكن هذا ؟ يعين ميكن يؤخذ من اآلية ؟ من قولـه: 

مث قـال  الكافرين مهيأ اآلن ، وهـذا مـذهب أهـل السـنة واجلماعـة أن النـار واجلنـة موجودتـان اآلن وأمـا ال تفنيـان .

هـذا وصـف قبـيح أيضــا ، وعطفـه علـى مـا سـبق مــع أن  مـوالهم رئــاء النـاس ... ))(( والـذين ينفقـون أاهللا تعـاىل: 

املوصوف واحد من أجل إثبات ما سـبق ، العطـف يعـين عطـف الصـفات بعضـها علـى بعـض يفيـد إثبـات مـا سـبق 

 وأن هــذا أمــر زائــد عليــه ، وأنــتم تعلمــون أن الصــفات املتكــررة ملوصــوف واحــد جيــوز فيهــا وجهــان يف اللغــة: إســقاط

(( ســبح اســم ربــك األعلــى حــرف العطــف ، وإثبــات حــرف العطــف ؛ فمــن إثبــات حــرف العطــف قولــه تعــاىل: 

هــذه اآليــة مجعــت بــني األمــرين: بــني حــذف  الــذي خلــق فســوى والــذي قــدر فهــدى والــذي أخــرج المرعــى ))

ذي خلـق (( سـبح اسـم ربـك األعلـى الـحرف العطف ، وبـني إثباتـه ؛ الصـفة األوىل فيهـا إسـقاط حـرف العطـف 

والصفة الثانية والثالثة فيها إثبات حرف العطف مع أن املوصوف واحد ولكن التغاير هنـا بـني املعطـوف فسوى )) 

(( والذين ينفقـون واملعطوف عليه تغري صفة ال تغاير ذات ولكن حرف العطف يفيد إثبات ما سبق ؛ هنا يقـول: 

مفعــول مــن أجلــه أي مــن أجــل أن يــراهم  ( رئــاء النــاس ))(أي يبذلونــه ، و أمــوالهم رئــاء النــاس )) (( ينفقــون ))

(( وال يؤمنـــون بـــاهللا وال بـــاليوم النـــاس فيمـــدحوهم علـــى البـــذل ، ولـــيس ذلـــك مـــن أجـــل التقـــرب إىل اهللا ؛ لقولـــه: 

يـوم فـال يؤمنـون بـاهللا فيتقـرب إليـه وال بـاليوم اآلخـر فريجـوا ثوابـه ؛ بـل هـم منكـرون ـ والعيـاذ بـاهللا ـ هللا ولل اآلخـر ))

تاما ؛ أما من كان كفـره ظـاهرا فإنـه قـد ينفـق رئـاء النـاس ولكـن ال يصـل ذلـك إىل حـد اآلخر ؛ وهذا من كان كفره 

اإلميان باهللا يتضمن أربعة أشياء: اإلميـان بوجـوده ، واإلميـان  (( وال يؤمنون باهللا ))نفي اإلميان باهللا واليوم اآلخر ؛ 

بربوبيته ، واإلميان بألوهيته ، واإلميان بأمسائه وصفاته وأنه منفرد بذاته ؛ واإلميان باليوم اآلخر وهو يوم القيمـة ومسـي 

ه اخلـروج إىل الـدنيا ، وبعـد يوم اآلخر ألنه ال يوم بعـده ، فكلمـا سـبقه فـإن بعـده شـيئان: الـدار األوىل الـبطن ، بعـد

اخلروج إىل الدنيا الربزخ مث اليوم اآلخر النهائي ؛ وهلذا نقول إن الـذي يقـول عـن امليـت " إنـه محـل إىل مثـواه األخـري 

" نقول هذه كلمة خطرية جدا مضمونا إنكار البعـث ؛ ألنـه إذا كـان القـرب مثـواه األخـري معنـاه مـا فيـه بعـده بعـث ، 

ذكرهــا يف اجلرائــد واــالت وعلــى ألســنة بعــض مــن يــدعون أــم مثقفــون لكنهــا يف الواقــع غــري  وهــذه الكلمــة يكثــر

إشــكال حنــوي وهــو جــر  (( ومــن يكــن الشــيطان لــه قرينــا فســاء قرينــا )) صـحيحة إال إلنســان ال يــؤمن بالبعــث .



هـذا جمـرور أو غـري جمـرور ؟ واملعروف أن اجلر إمنا يكون يف األمساء ؟ هـل  (( ومن يكن الشيطان ))الفعل املضارع 

غــري جمــرور لكنــه حمــرك بالكســر اللتقــاء الســاكنني ولــو ال الســاكن الــذي بعــده وهــو مهــزة الوصــل لــو ال ذلــك لكــان 

إشــكال آخــر وهــو ملــاذا مل يقــل: ومــن يكــون الشــيطان ؛ ألن " مــن "  (( ومــن يكــن الشــيطان ))جمزومــا ؛ يقــول: 

(( مــن يعمــل ول فعــل الشــرط ، والثــاين جوابــه وجزائــه ، قــال اهللا تعــاىل: شــرطية و" مــن " الشــرطية جتــزم فعلــني ؛ األ

أي شــيطان هــو هــل واحــد معلــوم أو  (( ومــن يكــن الشــيطان لــه قرينــا فســاء قرينــا ))؛ يقــول:  ســوءا يجــز بــه ))

نــا )) (( ومـن يكـن الشـيطان لـه قرياملـراد بـه اجلـنس ؟ املـراد بـه اجلـنس ألن كـل واحـد مـن النــاس لـه قـرين ؛ وقولـه: 

(( ومن يعـش عـن ذكـر الـرحمن نقـيض لـه شـيطانا املراد بالشيطان الذي هو قرين السوء ، قال اهللا تبارك وتعـاىل: 

اءه الشـيطان فصـار جـن وأعـرض عـن ذكـر اهللا محـ والعياذ باهللا ـ يقارنه دائما إذا عصى عن ذكر الـر  فهو له قرين ))

اجلملــة مجلــة إنشــاء للــذم ، وملــاذا اقرتنــت بالفــاء يف  اء قرينــا ))(( فســ؛ وقولــه: املنكر وينهــاه عــن املعــروف بــيــأمره 

جواب " من " ؟ ألن االسم الفعـل جامـد ، وقـد قيـل يف ذلـك نظـم ـ أي فيمـا جيـب اقرتانـه بالفـاء إذا وقعـت جوابـا 

   للشرط ـ قيل فيه نظم ينشدنا إياه العقيل ؟

  وبما وقد وبلن وبالتنفيساسمية طلبية وبجامد                                    

إذا وقع جواب الشرط واحدا من هذه اجلمل السبع وجب قرنه بالفاء ؛ وقد حتذف قليال ، قـد حتـذف قلـيال كقـول 

كلمـة "   (( فسـاء قلـيال )) الشاعر: من يفعل احلسنات اهللا يشكرها ؛ والتقدير: فـاهللا يشـكرها ؛ لكـن هـذا قليـل ؛

يف هــذه اآليــة  ســاء " حتتــاج إىل فاعــل ؛ أيــن الفاعــل ؟ الفاعــل حمــذوف تقــديره: فســاء قرينــا قرينــه ، وهــو كــذلك .

أن الــذين يبخلــون مبــا آتــاهم اهللا مــن فضــله ابتلــوا بإنفــاق املــال علــى وجــه ال خــري فيــه ؛ علــى أيــش ؟ فوائــد ؛ منهــا: 

ومـن هـذه الفائـدة يرتتـب عليهــا: أن  بـل إذا وقـع تعبـدا كــان شـرا . أـم يبذلونـه رئـاء النـاس ، علـى وجــه ال خـري فيـه

مــن عــدل عــن املشــروع ابتلــي بــاملمنوع ؛ انظــر قــوم لــوط ملــا عــدلوا عــن النســاء ابتلــوا مبــاذا ؟ بالــذكران ، أتــوا الــذكران 

 فائــدة ، شـهوة ؛ وانظـر إىل البخيــل الـذي يبخـل يف الزكــاة كيـف جتــده يبـذل وبكـل ســهولة ويسـر يبـذل مالــه يف غـري

الـبالد اإلسـالمية فيسـتهلك مـن األمـوال أضـعاف أضـعاف مـا جيـب عليـه بذلـه مـن الزكـاة  خارجيبذله يف التنزه خيرج 

أو ملــراءاة النــاس ؛ وهنــا نســأل: لــو أنفــق اإلنســان  ومــن فوائــدها: ذم مــن ينفــق مالــه رئــاء النــاس والنفقــات الواجبــة .

ل يف اآليــة ؟ ال ؛ ملــاذا ؟ ألنــه أنفقــه هللا لكــن جعلــه عالنيــة ملصــلحة ، مالــه علنــا لــرياه النــاس فيقتــدوا بــه فهــل يــدخ

ملصــلحة اإلنفــاق ، وفــرق بــني مــن ينفــق ال لشــيء إال لــرياه النــاس فيمــدحوه وبــني أن ينفــق علنــا ليقتــدي بــه النــاس ؛ 

م ، فهــؤالء الــذين ومــن فوائــدها: أن الشــيطان يلعــب بــابن آد وهلــذا امتــدح اهللا الــذين ينفقــون أمــواهلم ســرا وعالنيــة .

بذلوا مـا حيبـون مـن األمـوال بـذلوها يف شـيء فينفعـه ، ثنـاء النـاس علـى املـرء يف غـري مـا حيبـه اهللا سـينقلب بعـد ذلـك 



( مــن الــتمس رضــى ذمــا والبــد ،  انتبــه ! ثنــاء النــاس علــى املــرء بغــري مــا يريــد اهللا ســينقلب بعــد هــذا ذمــا ، دليلــه: 

ولــذلك جتــدون الــذين يــراءون يف اإلنفــاق إن محــدوا  أســخط عليــه النــاس )النــاس بســخط اهللا ســخط اهللا عليــه و 

حيمدون ساعته فقط مث ينقلب هـذا احلمـد ذمـا ؛ فالشـيطان يلعـب باإلنسـان ويغـره وينفخـه حـىت يظـن أنـه إذا أنفـق 

يـوم اآلخـر ؛ ومـن فوائـدها: أن املرائـي عنـده نقـص يف اإلميـان بـاهللا وال أو عمل مراءاة للناس رفعه ذلك عنـد النـاس .

ألن الــذي محلهــم علــى املــراءاة ضــعف إميــام بــاهللا واليــوم اآلخــر ، ولــو كــان إميــام بــاهللا  (( وال يؤمنــون ))لقولــه: 

ومـن فوائـدها: ذم مـن ال يـؤمن بـاهللا واليـوم اآلخـر  .واليوم اآلخر قويا ما ابتغـوا باإلنفـاق إال وجـه اهللا والـدار اآلخـرة 

الثنـاء علـى مـن آمـن بـاهللا ومـن فوائـدها:  ـ ؛ ومدح من يؤمن باهللا واليـوم اآلخـر ألنـه مـؤمن . ألنه كافر ـ والعياذ باهللا

(( ينفقون أمـوالهم رئـاء واليوم اآلخر وأن اإلميان باهللا واليوم اآلخر من أسباب اإلخالص واجتناب الرياء ؛ لقوله: 

(( قــد يبتلــي العبــد مبقارنــة الشــيطان لــه ؛ لقولــه: ومــن فوائــدها: أن اهللا  . النــاس وال يؤمنــون بــاهللا واليــوم اآلخــر ))

ومـن فوائـدها: احلـذر مـن مقارنـة الشـيطان لـك أو احلـذر مـن مقارنـة  . ومن يكن الشيطان له قرينا فسـاء قرينـا ))

فإن قال قائل: وأي علم أو وأي شيء أصل به إىل العلم بـأن الشـيطان كـان قرينـا ؟ نقـول: مبـا  الشيطان لإلنسان .

فــإذا وجــدت يف نفســك مــن يــأمرك دائمــا يف املعصــية  (( الشــيطان يعــدكم الفقــر ويــأمركم بالفحشــاء )) يــأمرك بــه

(( والبخل والفحشـاء فهـذا هـو الشـيطان ، فعليـك أن تلجـأ إىل اهللا عزوجـل ألن بـذلك أمـرك اهللا قـال اهللا عزوجـل: 

ويعلـم حالـك ويعلـم كيـف يبعـد  يسـمع  إنـه هـو السـميع العلـيم ))وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاسـتعذ بـاهللا 

وقــد جــاء يف  (( فســاء قرينــا ))ومــن فوائــدها: تقبــيح وذنــب مقارنــة الشــيطان لإلنســان ؛ لقولــه:  الشــيطان عنــك .

احلديث أن كل إنسان له قرين ؛ ولكن القرين قد يسلم ويستسلم وال يأمر بشر ؛ ألن الرسول صـلى اهللا عليـه وآلـه 

بفـتح أو بضـم املـيم ؟   أنت يا رسول اهللا ؟ قال وأنا ولكن اهللا أعـانني عليـه فأسـلم )( والوسلم ملا سئل وقيـل: 

يقـال إنــه روي بالضــم " فأسـلم " وروي بــالفتح " فأســلم " ؛ أمــا علـى روايــة الضــم فــاملعىن: فأنـا أســلم منــه ، أعــانين 

لقـرين أسـلم هللا ؛ ولكنـه أسـلم استسـالما اهللا عليه فأنا أسلم منه ؛ وأما على رواية الفـتح فلـيس املـراد أنـه أسـلم أي ا

فهو استسـالم ال إسـالم ، فهـو مـن االستسـالم ولـيس مـن اإلسـالم ألنـه شـيطان ؛ فـإذا الوجـه الثـاين يكـون ؛ ظاهرا 

    اهللا تعاىل أعان الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم عليه حىت ذل ، حىت ذل وخضع واستسلم فال يأمر إال خبري .

(( فقــاتلوا أوليــاء الشـيطان إن كيــد الشــيطان كــان اآليـة (( إن كيــد الشـيطان كــان ضـعيفا )) ؟ اقــرأ أول  الشـيخ :

أي كيـد الشـيطان أمـامكم يف القتـال ضـعيف ؛ فـأنتم جنـود اهللا وهـم جنـود الشـيطان وجنـود اهللا عزوجـل  ضعيفا ))

ا بالنسبة إىل جنود الـرمحن ، مـا حترسهم وتعينهم مالئكة اهللا ؛ فيكون كيد الشيطان الذي يعني أوليائه يكون ضعيف

فهـو عظـيم بالنسـبة لنـا ؛ ألن كيـد امـرأة العزيـز كـان (( إنه من كيدكن إن كيدكن عظـيم )) هو مطلقا ؛ وأما قوله: 



شــديدا وعظيمــا ؛ وذلــك أنــه انتشــر يف املدينــة أن امــرأة العزيــز امــرأة امللــك تــراود فتاهــا عــن نفســه قــد شــغفها حبــا ، 

أو غــري عيـب ؟ عيـب ، أـا ســيدته ، مث تـراوده عـن نفسـه وهــي امـرأة العزيـز امـرأة امللــك مث  شـاع هـذا ؛ وهـذا عيـب

وصل حبه إىل شغاف قلبها ، وهذا شـيء يسـتغرب  (( قد شغفها حبا ))مع ذلك ليست تراوده عن أمر عادي ، 

ـــ؛ وهـــي ظنـــت أـــن قلـــن ذلـــك مـــن أجـــل االطـــالع علـــى هـــذا الفـــىت  يهن (( فلمـــا ســـمعت بمكـــرهن أرســـلت إل

(( وآتــت كــل يعــين ؟ هيــأت متكــأ يعــين مكانــا مرتفعــا كالكراســي وشــبهها وأعتــدت لهــن متكــأ )) (( أعتــدت )) 

(( آتت كل واحدة مـنهن سـكينا وقالـت ومل تعط كل واحدة منهن أترجة كما قاله العوام  واحدة منهن سكينا ))

(( قطعـن ل واحـدة تقطـع يـدها بالسـكني يعين عظمنه وانبحرن منه وصـارت كـ اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه ))

ألــا  فصــار كيـد امــرأة العزيـز أعظــم مـن كيــدهن أيـديهن وقلــن حاشــا هللا مـا هــذا بشــرا إن هــذا إال ملـك كــريم ))

  .  هبلتهم هذه اهلبالة فصار كيدها عظيما

لــذي مينـع مــن كونــه ذكــرمت يف " أسـلم " يف قــرين النــيب عليـه الصــالة والســالم وجهـني ؛ ولكــن السـؤال مــا ا السـائل :

  أسلم حقيقة ودخل دين اإلسالم ؟

واإلعانــة يقتضــي حماولــة إغــواء الرســول ، ولــو كــان أســلم لقــال:  ( ولكــن اهللا أعــانني عليــه )ألنــه قــال:  الشــيخ :

علمنــا أنــه مــا زال علــى حماولتــه إلغــواء الرســول لكــن اهللا أعــان الرســول  ( أعــانني عليــه )ولكنــه أســلم ؛ فلمــا قــال: 

  عليه حىت استسلم .

  أال يكون دليال على أنه أسلم حقيقة ؟ ( فال يأمرني إال بخير )يف قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم:  السائل :

عه أن ال يـأمر النـيب صـلى اهللا عليـه ال ، ما هو دليل ؛ إذا مل يسلم حقيقة بل معناه استسالم ذل فباستطا الشيخ :

مـا يقـول أعـانين  ه لـو كـان أسـلم لكـان الرسـولوآله وسلم باخلري ؟ خوفا منه ، خوفا منـه كمـا خيـاف املنـافقون ؛ ألنـ

  عليه ، لو كان كذلك لقال: ولكنه أسلم فال يأمرين إال خبري .

  ؟هل األفضل أن ينفق جهرا ليقتدي الناس به أم ينفق سرا  السائل :

هذا ينظر املصلحة ، إن خـاف علـى نفسـه الريـاء أنفـق سـرا وإال أنفـق علنـا ، مث أيضـا إن خـاف أن املنفـق  الشيخ :

  عليه ينكسر قلبه إذا أنفق عليه علنا فلينفق سرا ، ختتلف املصلحة .

 اهللا وكـان اهللا رزقهـم ممـا وأنفقـوا اآلخـر واليـوم بـاهللا آمنـوا لـو علـيهم (( وماذا أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛

 جئنـا إذا عظيمـا فكيـف أجـرا لدنـه مـن ويـؤت يضـاعفها حسنة تك وإن ذرة مثقال يظلم ال اهللا عليما إن بهم

 بهــم تســوى لــو الرســول وعصــوا كفــروا الــذين يــود يومئــذ شــهيدا هــؤالء علــى بــك وجئنــا بشــهيد أمــة كــل مــن

  . حديثا )) اهللا يكتمون وال األرض



أعـــوذ بـــاهللا مـــن الشـــيطان الـــرجيم ؛ قـــال اهللا تبـــارك وتعـــاىل موخبـــا أولئـــك القـــوم الـــذين خيتـــالون ويفخـــرون ويبخلـــون 

(( ومـاذا ويأمرون الناس بالبخل أو الذين ينفقـون أمـواهلم رئـاء النـاس وال يؤمنـون بـاهللا وال بـاليوم اآلخـر قـال موخبـا: 

اســـتفهام ؛ لكـــن هـــل " مـــاذا " كلهـــا اســـتفهام أو " مـــا " اســـم  " مـــاذا " علـــيهم لـــو آمنـــوا بـــاهللا واليـــوم اآلخـــر ))

(( ومـاذا استفهام و" ذا " مبعىن الذي ؟ يف هذا قـوالن لعلمـاء النحـو مـع اتفـاق اجلميـع علـى أن اجلملـة اسـتفهامية 

كمـا تـوبيخ ، أي شـيء علـيكم إذا آمنـتم ؟ اجلـواب: ال شـيء ، ال شـيء علينـا ، و واملراد باالستفهام هنـا  عليهم ))

فلــو آمنــوا  (( إن يــك كاذبــا فعليــه كذبــه وإن يــك صــادقا يصــبكم بعــض الــذي يعــدكم ))قــال مــؤمن آل فرعــون: 

" لـو " هنـا شـرطية وجواـا  (( ومـاذا علـيهم لـو آمنـوا بـاهللا واليـوم اآلخـر ))وجربوا فمـاذا يكـون علـيهم ؟ وقولـه: 

لغــري  حيتــاج إىل جــواب أي مــا كــان جوابــه مــذكورا  حمــذوف دل عليــه مــا قبلــه ؛ وقيــل: إــا يف مثــل هــذا الرتكيــب ال

حمله يعين مقـدما فإنـه ال حيتـاج إىل جـواب ، وهـذا الـذي نـرى أنـه أصـح ؛ ألنـه مـادام قـد تقـدم مـا يـدل عليـه أصـبح 

(( آمنـوا بـاهللا وبـاليوم اآلخـر ذكره مسـتغىن عنـه ؛ وحينئـذ ال حاجـة إىل تقـديره ألن األصـل عـدم التقـدير ؛ وقولـه: 

لكـن أنفقـوا ممـا رزقهـم اهللا إخالصـا  (( وأنفقـوا ممـا رزقهـم اهللا ))الكالم على مثلها فال حاجة لإلعادة ؛  سبق ))

هللا ال رئـاء النـاس ؛ واإلنفـاق مبعـىن البـذل ، والـرزق مبعـىن العطـاء ؛ لـو بـذلوا ممـا أعطـاهم اهللا علـى حسـب مـا يرضـي 

(( وكـان اهللا بهـم عليمـا )) (( كـان اهللا بهـم و دوـا ؛ اهللا عزوجل ؛ وأعظم مـا ينفـق هـو الزكـاة ومـا دون ذلـك فهـ

أي مبــا هــم عليــه مــن كفــر ومبــا هــم عليــه لــو آمنــوا بــاهللا ؛ ففــي اجلملــة هنــا ترغيــب وترهيــب يعــين لــو آمنــوا بــاهللا  ))

يف هذه اآلية الكرمية: تـوبيخ مـن  وصدقوا اهللا لعلم اهللا بإميام وأثام ؛ ولو بقوا على كفرهم لكان اهللا م عليما .

ومـن فوائـدها: أن اإلنسـان جيـب أن يـوازن يف األمـور بـني  . (( وماذا عليهم ))ال يؤمن باهللا واليوم اآلخر ؛ لقوله: 

ومن فوائـدها: وجـوب اإلميـان  النافع و الضار فينظر ماذا يرتتب على إميانه أو على كفره حىت خيتار خري الطريقني .

ومــن فوائــدها:  اآلخـر لتــوبيخ مـن ال يــؤمن بـاهللا واليــوم اآلخــر ؛ والتـوبيخ ال يكــون إال علـى شــيء حمـرم . بـاهللا واليــوم

ومن فوائدها: أن املنفق ال ينفـق مـن كيسـه لكنـه منفـق ممـا  . (( وأنفقوا مما رزقهم اهللا ))فضيلة اإلنفاق ؛ لقوله: 

دها: أــا قــد تشــعر بــأن مــن أنفــق اخلــف اهللا عليــه ؛ ومــن فوائــ رزقــه اهللا ؛ فالفضــل كــل الفضــل ملــن ؟ هللا عزوجــل .

فاهللا تعاىل سيعطيهم بقدر ما أنفق بل أكثر ؛ ويشـهد هلـذا قولـه تبـارك وتعـاىل:  (( أنفقوا مما رزقهم اهللا ))لقوله: 

( أنفـق ينفـق عليـك مـا معـىن خيلفـه ؟ أي يعطـيكم خلفـه ، ويف احلـديث:  (( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفـه ))

ويتفـــرع علـــى هـــذه  مـــن فوائـــدها: بيـــان منـــة اهللا ســـبحانه تعـــاىل علـــى عبـــاده مبـــا أعطـــاهم وأن العطـــاء عطائـــه .و  . )

الفائدة: أن تعتمـد علـى اهللا يف حصـول الـرزق ؛ ولكـن إذا قلنـا ـذا فهـل يعـين أن ال نفعـل األسـباب الـيت نصـل ـا 

اد علـى اهللا عزوجـل ، قـال النـيب صـلى اهللا عليـه إىل الرزق ؟ اجلواب: ال ، البـد أن نفعـل األسـباب لكـن مـع االعتمـ



تغـدوا  ( لو أنكم توكلون على اهللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا وتروح بطانـا )وآله وسلم: 

ا ؛ ومل يقــل: كمــا يــرزق الطــري تبقــى يف شــبعان ايف أول النهــار يف غــداة مخاصــا جائعــة ، وترجــع يف آخــر النهــار بطانــ

ومـن  ؛ ولكـن قـال: تغـدوا وتـروح ؛ إذا البـد مـن عمـل مـع االتكـال علـى اهللا عزوجـل .يأتيها رزقهـا ، أبـدا أوكارها و 

ويتفـرع علـى هـذه الفائـدة:  . (( وكـان اهللا بهـم عليمـا ))فوائدها: إثبات العلم هللا عزوجل بـأحوال عبـاده ؛ لقولـه: 

 علـيم بـك خفـت مـن خمالفتـه ورجـوت يف موافقتـه إذ الرغبة والرهبة ؛ كيف الرغبة والرهبة ؟ ألنك إذا علمـت أن اهللا

؛ واإلميان بعلم اهللا عزوجل يكسب اإلنسان مراقبة اهللا سبحانه وتعـاىل متامـا ؛ ألن  ال يضيع شيء على اهللا عزوجل

شيء تفعلـه فهـو علـيم بـه ؛ فهـذا حيمـل اإلنسـان علـى الرجـاء يف فعـل مـا حيبـه اهللا وعلـى اخلـوف يف فعـل مـا يكرهـه 

أصـــل الظلـــم يـــا إخـــواين أصـــل  (( إن اهللا ال يظلـــم مثقـــال ذرة )) (( إن اهللا ال يظلـــم ))مث قـــال:  وجـــل . عـــزاهللا 

أي مل تـنقص منـه  (( كلتـا الجنتـين آتـت أكلهـا ولـم تظلـم منـه شـيئا ))الظلم النقص ، هذا أصله ؛ لقوله تعاىل: 

(( ومـن يعمـل مـن الصـالحات وهـو حقهـم  شيئا ؛ فهذا أصل الظلم فاهللا ال يـنقص النـاس شـيئا وال يـنقص النـاس

أي نقصــا مــن ثــواب  (( وال هضــما ))ظلمــا بعقوبتــه علــى شــيء مل يفعلــه  مــؤمن فــال يخــاف ظلمــا وال هضــما ))

أي قيمـة ذرة ؛ والـذرة يضـرب ـا املثـل يف التحقـري وإال فـإن اهللا تعـاىل ال يظلـم  (( مثقـال ذرة ))حسناته ؛ وقولـه: 

مثقـال ذرة وال دونـه ، ومـا جـيء بـه علـى سـبيل التحقـري أو التكثـري فإنـه ال مفهـوم لـه ، كمـا قيـل بـه يف قولـه تعـاىل: 

وأن الرســـول لـــو اســـتغفر  قيـــل: إن املـــراد بـــذلك التكثـــري (( إن تســـتغفر لهـــم ســـبعين مـــرة فلـــن يغفـــر اهللا لهـــم ))

سبعمائة ألف ما غفر له ؛ وحينئذ ال يكون له مفهوم ، كذلك مثقـال ذرة املقصـود ـا املبالغـة يف التحقـري ومـا كـان 

املقصود به املبالغة يف التحقري فإنه ال مفهوم لـه ؛ وعلـى هـذا لـو سـألنا سـائل هـم يظلـم اهللا دون مثقـال ذرة ؟ قلنـا: 

وخيتلــف اإلعــراب علــى  حســنة )) (( وإن تــك حســنة ))(( وإن تــك فيهــا قراءتــان:  )(( وإن تــك حســنة ) ال .

تكــون " كــان " علــى هــذه القــراءة تامــة أي ال حتتــاج إىل خــرب ، واملقصــود بكــان  (( إن تــك حســنة ))الــوجهني ، 

ا تــدل علــى التامــة جمــرد الداللــة علــى احلــدوث ال علــى صــريورة شــيء إىل شــيء آخــر ؛ وأمــا " كــان " الناقصــة فإــ

(( وإن تـك حسـنة صريورة الشيء إىل شيء آخر ، " كان الرجل قائما " يعين بعد أن مل يكن قائمـا ؛ يقـول هنـا: 

بـــالرفع علـــى أن " تـــك " تامـــة ، وبالنصـــب إذا علـــى أـــا ناقصـــة ؛ لكـــن أيـــن امسهـــا إذا كانـــت ناقصـــة ؟ مســـترت  ))

(( يضـاعفها ويف  حسـنة يضـاعفها .ليت يفعـل اإلنسـان أي وإن تك الفعلة ا (( وإن تك حسنة ))تقديرها: هي ، 

وهي على القراءتني ساكنة الفاء ألا جواب الشـرط املـذكور يف  (( يضاعفها ))و (( يضعفها )): أيضا قراءتان ))

أي جيـــزي أكثـــر مـــن حســـنة ؛ وقـــد دلـــت  (( يضـــعفها ))أو  (( يضـــاعفها ))ومعـــىن  (( وإن تـــك حســـنة ))قولــه: 

(( ويـؤت حلسنة تكون بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إىل أضـعاف كثـرية وأن السـيئة مبثلهـا ؛ النصوص على أن ا



(( معطوفـــة علـــى  ( إلـــى أضـــعاف كثيـــرة ) (( يـــؤت ))هـــذا معـــىن قولـــه يف احلـــديث:  مـــن لدنـــه أجـــرا عظيمـــا ))

ذا عظمـة   عظيمـا ))(( ثوابـا  (( أجـرا ))مـن عنـده  (( مـن لدنـه ))وهلـذا جـاءت جمزومـة حبـذف اليـاء  يضاعف ))

اإلشـارة إىل أن هـذا  (( مـن لدنـه ))قلنا من عنده ، والفائدة من ذكـر  (( من لدنه ))كثرية ال يتصورها اإلنسان ؛ 

األجر عظيم جدا وذلـك ألن العطـاء يعظـم بعظـم املعطـي ، ونظـري هـذا مـا علـم الرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم 

    .فاغفر لي مغفرة من عند وارحمني ... ) ي ظلما كثيرا هم إني ظلمت نفس( قل اللأبا بكر قال: 

  شهيدا هؤالء على بك وجئنا بشهيد أمة كل من جئنا إذا (( فكيفأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 ال آمنـوا الـذين أيهـا يـا حـديثا اهللا يكتمـون وال األرض بهـم تسـوى لو الرسول وعصوا كفروا الذين يود يومئذ

 مرضـى كنـتم وإن تغتسلوا حتى سبيل عابري إال جنبا وال تقولون ما تعلموا حتى سكارى وأنتم الصالة تقربوا

 طيبـــا صـــعيدا فتيممـــوا مـــاء تجـــدوا فلـــم النســـاء المســـتم أو الغـــآئط مـــن مـــنكم أحـــد جـــاء أو ســـفر علـــى أو

  .غفورا ))  عفوا كان اهللا إن وأيديكم بوجوهكم فامسحوا

(( فكيـف إذا جئنـا مـن كـل أمـة بشـهيد وجئنـا بـك علـى أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعـاىل: 

     ما سبق أظن أخذنا فوائدها ؟ طيب آخر آية . هؤالء شهيدا ))

(( إن اهللا ال يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها  ويؤت من لدنه أجرا عظيما )) في قولـه: (( وإن تـك 

  قراءتان ؛   نة ))حس

  بقيت املناقشة ؟ طيب على الرفع ما إعراا ؟  الشيخ :

  تكون فاعال لتكن وهي تامة ،  الطالب :

  وعلى قراءة النصب ؟ الشيخ :

    خرب كان .  الطالب :

  ؟  (( يضاعفها ))ويف  الشيخ :

    (( يضاعفها ))و (( يضعفها )) الطالب :

  نعم . الشيخ :

وهــذا  (( إن اهللا ال يظلـم مثقـال ذرة ))يف هـذه اآليـة الكرميـة مـن الفوائـد: انتفـاء الظلــم عـن اهللا عزوجـل ؛ لقولـه:  

النفي يتضمن إثبات كمال العـدل ، ولـيس املـراد بـه جمـرد انتفـاء الظلـم ألن جمـرد انتفـاء الظلـم ال يـدل علـى كمـال ، 

الوصــف األعلــى ؛ وانتفــاء الظلــم اــرد ال يــدل علــى الكمــال ؛  أي (( وهللا المثــل األعلــى ))وقــد قــال اهللا تعــاىل: 

  ملاذا ؟ ألن انتفاء الظلم قد يكون لعدم قبول  


